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LAPAROSCOPIC ANATOMY OF THE EXTRAHEPATIC BILIARY TRACT (Abstract):Development of mini-
invasive surgery determinates a rapid improvement in laparoscopic regional anatomy. As laparoscopy is becoming 
common in most surgical departments, basic laparoscopic anatomy is mandatory for all residents in general surgery. 
Successful general surgery starts in the anatomy laboratory. Successfully minim invasive surgery starts in the operative 
theatre with laparoscopic exploration. The initial laparoscopic view of the right upper quadrant demonstrates primarily 
the subphrenic spaces, abdominal surface of the diaphragm and diaphragmatic surface of the liver. The falciform 
ligament is a prominent dividing point between the left subphrenic space and the right subphrenic space. The 
ligamentum teres hepatis is seen in the free edge of the falciform. Upward traction on the gallbladder exposes the 
structures of Calot’s triangle and the hepatoduodenal ligament. The liver is divided into anatomic segments based on 
internal anatomy that is invisible to the laparoscopist. Surface landmarks include the falciform ligament and the 
gallbladder fossa. The surgical procedures performed laparoscopically currently include liver biopsy, wedge resection, 
fenestration of hepatic cysts, laparoscopic approach of the hidatid hepatic cyst, and atypical hepatectomy. We present 
the laparoscopic anatomy of extrahepatic biliary tract. Once the gallbladder is elevated, inspection reveals Hartmann’s 
pouch and the cystic duct. The typical angular junction of the cystic duct on the common duct actually occurs in a 
minority of patients and the length and course of the cystic duct are highly variable. The boundaries of Calot’s triangle 
are often not well seen. The cystic artery is often visible under the peritoneum as it runs along the surface of the 
gallbladder. The variations of the structures of the hepatoduodenal ligament may occur to injuries during laparoscopic 
cholecystectomy. Cholangiography increases the safety of dissection of biliary tract by providing a “road map” and 
generally precedes the dissection in cases of anatomical variations. Intraoperative evaluation represents a strong 
argument for above dates. 
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Apariţia şi dezvoltarea chirurgiei miniminvazive a dus la conturarea anatomiei laparoscopice 

prin inspecţia cavităţii peritoneale; aceste observaţii pot fi completate cu aspectele imagistice 
adiţionale explorării celioscopice (ecografie perlaparoscopică). Primul pas în chirurgia 
laparoscopică este explorarea, exact ca şi în chirurgia clasică. Pacientul şi monitoarele trebuie 
poziţionate pentru procedura planificată şi abordul leziunii. Alinierea ochi – mână – monitor 
previne mişcările paradoxale şi creşte dexteritatea în timpul procedurii. O explorare sistematică 
previne omiterea unei eventuale leziuni sau unui alt diagnostic. 

Etajul situat deasupra colonului transvers este împărţit în spaţiile subfrenice stâng şi drept şi 
în spaţiul subhepatic, care comunică prin hiatusul Winslow cu bursa omentală. Segmentele II şi III 
ale ficatului acoperă mica curbură a stomacului şi micul epiploon. 

Ligamentul hepato-duodenal conţine artera hepatică, vena portă şi calea biliară principală 
(CBP), care formează marginea acestui hiatus. Ligamentul falciform cu ligamentul rotund sunt 
repere clare între spaţiul subfrenic stâng şi drept, între lobul drept voluminos şi lobul stâng (fig. 1). 
În cadranul superior drept sunt, în general, vizibile ficatul, vezicula biliară, o porţiune a colonului 
transvers şi epiploonul [1].  

Explorarea laparoscopică iniţială a hipocondrului drept evidenţiază spaţiile subfrenice, 
suprafaţa abdominală a diafragmului cu vasele diafragmatice şi suprafaţa diafragmatică a ficatului 
(fig. 2). 

Marginea liberă a ficatului are raporturi cu stomacul, duodenul, marele epiploon şi unghiul 
drept al colonului. Vezicula biliară este parţial vizibilă. Ligamentul rotund se găseşte în marginea 
liberă a ligamentului falciform. Expunerea este îmbunătăţită prin plasarea pacientului în anti-
Trendelenburg. Gravitaţia tracţionează viscerele caudal deschizând spaţiile subfrenice. Este util un 
laparoscop de 30º sau 45º. 
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Fig. 1: Anatomia laparoscopică a etajului superior 
drept al cavităţii peritoneale 

Fig. 2: Spaţiul subfrenic drept 

Expunerea spaţiului subhepatic (fig. 3) necesită ridicarea ficatului, care se poate realiza prin 
tracţiunea cranială a veziculei biliare, ridicarea ligamentului falciform şi folosirea diferitelor 
retractoare. Ridicarea veziculei biliare (o pensă este plasată pe fundusul veziculei biliare şi apoi este 
tracţionată peste ficat) este metoda de elecţie prin care se expune vezicula în cursul colecistectomiei 
laparoscopice, dar trebuie evitată în alte circumstanţe deoarece traumatismul vezicular poate 
impune colecistectomia neplanificată. Uneori, duodenul poate adera la infundibul şi aceste aderenţe 
trebuie secţionate cu atenţie, evitând electrocoagularea pentru a preveni perforaţiile duodenale 
accidentale secundare (fig. 4).  

 

O altă pensă se plasează pe punga Hartmann tracţionând-o lateral pentru a expune structurile 
triunghiului Calot şi ligamentul hepato-duodenal [1].  

Fig. 4: Aderenţe duodeno-colecistice 
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VB 
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Seg. III 

Fig. 3: Spaţiul subhepatic 

Tracţiunea cranială a ligamentului rotund cu o pensă atraumatică ridică ficatul şi expune faţa 
sa inferioară şi structurile spaţiului subhepatic. A treia modalitate este folosirea unui retractor 
laparoscopic, care, după ce este trecut printr-un trocar, se deschide în evantai. Un astfel de retractor, 
plasat corect, oferă expunerea cea mai stabilă şi, de aceea, se foloseşte în chirurgia stomacului, 
regiunii hiatale şi duodenului. 

Suprafaţa diafragmatică a ficatului este netedă şi acoperită de capsula Glisson. Ficatul ia, 
parţial, forma spaţiului pe care îl ocupă, uneori pe suprafaţa sa putând fi observate structuri 
mamelonare şi lobulaţii fetale. Uneori, între faţa convexă a ficatului şi faţa inferioară a diafragmului 
se formează aderenţe „în corzi de vioară”, tipice pentru sindromul Fitz-Hugh-Curtis (perihepatită 
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adezivă) (fig. 5). Cea mai mare parte a suprafeţei ficatului este acoperită de peritoneu care formează 
falduri la nivelul fixărilor anterioară şi posterioară ale ficatului la peretele abdominal şi la nivelul 
ligamentului hepato-duodenal. Fixarea anterioară a ficatului include ligamentele rotund şi falciform. 
Posterior, ligamentele triunghiulare stâng şi drept se divid pentru a forma ligamentul coronar. 
Aşezată la extremitatea posterioară şi complet extraperitoneală, faţa posterioară a ficatului este 

inaccesibilă inspecţiei laparoscopice.  

Fig. 5: Sindrom Fitz-Hugh-Curtis 

Ligamentul rotund se întinde de la ombilic până la inserţia hepatică. Ligamentul falciform se 
întinde ca o pânză de la ligamentul rotund spre suprafaţa inferioară a diafragmului, superior, până la 
domul lobului hepatic stâng, inferior, şi până la vena cavă inferioară, posterior. Este acoperit de 
peritoneul parietal. La pacienţii slabi este translucid şi la nivelul său se pot evidenţia uşor vasele 
mici; la obezi este încărcat de grăsime. Grosimea ligamentului falciform trebuie anticipată de 
laparoscopist la introducerea trocarului pe linia mediană. Partea dreaptă a ligamentului rotund este 
evidenţiată ca fiind netedă şi alunecoasă. Marginea liberă conţine vasele ombilicale obliterate care, 
uneori, pot fi recanalizate la pacienţii cu hipertensiune portală. În stânga ligamentului falciform, 
suprafaţa diafragmatică a segmentului lateral stâng ia, de asemenea, forma spaţiului în care se 
găseşte. 

Ficatul este divizat în segmente anatomice având la bază anatomia internă, care este 
invizibilă laparoscopistului. Reperele de suprafaţă includ ligamentul falciform şi foseta veziculei 
biliare. Terminologia clasică se bazează pe repere de suprafaţă ce pot fi utile laparoscopistului, care 
nu poate opera decât în spaţii cu vizibilitate bună. Descrierea precisă a localizării anatomice a 
leziunilor are o importanţă particulară când laparoscopia este efectuată înaintea unei rezecţii 
hepatice planificate sau când rezecţia laparoscopică este luată în calcul. De aceea, este important ca 
laparoscopistul să aibă o imagine mentală a localizării segmentelor majore referitoare la reperele de 
suprafaţă. Termenul de „lob” este folosit pentru cele patru entităţi anatomice clasice distincte (lobul 
drept, lobul stâng, lobul pătrat şi lobul caudat). Termenul de segment este folosit în terminologia 
curentă (Couinaud) bazată pe anatomia internă [2]. 

 

Seg. VIII 

Seg. IV 

Seg. V 

Seg. III 

Seg. II 

Fig. 6: Faţa diafragmatică a ficatului,  
segmentele II şi III 

Fig. 7: Faţa diafragmatică a ficatului,  
segmentele IV, V şi VIII 
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Porţiunea hepatică de la stânga ligamentului falciform este, uneori, numită lobul lateral 

stâng. Este alcătuită din segmentele II (posterior) şi III (anterior) (fig. 6). Lobul hepatic stâng se 
întinde, de fapt, la dreapta ligamentului falciform, pe o linie imaginară trasată de la foseta veziculei 
biliare la vena cavă inferioară. Intrarea ligamentului rotund în ficat delimitează lobul pătrat, 
localizat anterior şi lobul caudat, profund (segmentul I sau lobul lui Spiegel). Lobul pătrat este uşor 
de vizualizat când ficatul este ridicat. Reperele care delimitează lobul pătrat pe suprafaţa inferioară 
a ficatului sunt vezicula biliară pe dreapta, ligamentul rotund pe stânga şi incizura ombilicală 
inferior. Lobul caudat este delimitat de incizura ombilicală şi vena portă superior şi de vena cavă 
inferioară posterior (care nu este vizibilă). Uneori, lobul caudat este vizibil printr-o porţiune 
transparentă a micului epiploon, prin ridicarea lobului lateral stâng hepatic sau când vezicula este 
disecată din pat. Oricum, lobul caudat este vizualizat laparoscopic numai prin tracţiunea extremă a 
ligamentului falciform şi a lobului lateral stâng al ficatului. Se întâlneşte frecvent în timpul 
tehnicilor laparoscopice în vecinătatea hiatusului esofagian datorită expunerii excelente produse de 
retractoarele de ficat [1]. Segmentele V-VIII cuprind lobul drept şi nu există repere externe vizibile 
care să ajute laparoscopistul în delimitarea lor. Segmentul V este antero-median. Segmentul VI este 
antero-lateral, segmentul VIII este postero-medial, iar segmentul VII este postero-lateral (fig. 7, 8). 

Chirurgia laparoscopică a ficatului cuprinde, în mod curent, biopsia hepatică,  
rezecţia marginală, fenestrarea chisturilor seroase hepatice şi abordul miniminvaziv al chistului 
hidatic (fig. 9). 

Fig. 8: Patul vezicular postcolecistectomie, segmente IV şi V

Seg. IV

Seg. V 

Rezecţia hepatică majoră a fost comunicată doar în centrele specializate şi nu se realizează, 
în mod curent, pe cale laparoscopică. Biopsia hepatică poate fi realizată cu ajutorul unui ac special 
sau a unei pense de biopsie. Acul de biopsie poate fi folosit prin ghidare laparoscopică pentru a 
obţine eşantioane bioptice profunde. Pensa de biopsie se foloseşte pentru recoltarea leziunilor de 
suprafaţă. 

Fig. 9: Chist hidatic hepatic seg. III, situat la stânga ligamentului falciform, dezvoltat pe faţa inferioară 
şi aderent la stomac; – rezecţie hepatică atipică cu Ligasure înglobând perichistul 
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Rezecţia marginală laparoscopică este rezervată leziunilor mici, localizate periferic. Această 
rezecţie minoră este, în general, realizată în maniere atipice, care nu respectă anatomia internă a 
ficatului. Dacă se planifică o rezecţie profundă, este prudent să se folosească ecografia 
perlaparoscopică deoarece reperele externe sunt dificil de interpretat laparoscopic. Pentru chisturile 
seroase se practică fenestrarea laparoscopică. Leziunile pe domul ficatului pot fi deschise cu 
electrocauterul fără riscul producerii de leziuni biliare. Când un chist se găseşte pe faţa inferioară a 
ficatului, laparoscopistul trebuie să fie foarte prudent pentru a evita canalele şi structurile hilare care 
pot fi lezate. Informaţii utile intervenţiei le oferă ecografia laparoscopică şi colangiografia 
laparoscopică [3]. 

Căile biliare extrahepatice  
Vezicula biliară, piriformă, lungă de 8-10 cm, are capacitate de 40 cm3; este situată într-o 

fosetă pe faţa viscerală a ficatului. Vezicula poate lipsi (excepţional), poate fi încastrată în ficat sau 
se poate găsi la stânga ligamentului rotund (fig. 10). Ea prezintă o zonă mai dilatată, numită fundus, 
care depăşeşte marginea inferioară a ficatului la nivelul incizurii veziculare, corpul veziculei şi 
infundibulul sau colul vezicular. Între corp şi col se află o cudură puţin adâncă, marcată de un şanţ, 
iar între infundibul şi cistic se găseşte o zonă mai îngustată. În unghiul dintre corp şi col se 
identifică limfonodulul Mascagni (Calot) (fig. 3) [1]. 

Frecvent, în momentul ridicării veziculei biliare împreună cu ficatul se pun în evidenţă 
aderenţele dintre aceasta, marele epiploon şi duoden (fig. 4). Datorită acestor aderenţe, duodenul 
poate fi, de asemenea, tracţionat, ceea ce face dificilă explorarea pediculului biliar. Dacă duodenul 
şi colonul transvers împiedică explorarea, bolnavul se va poziţiona în anti-Trendelenburg, stomacul 
şi duodenul se vor decomprima printr-o sondă nazo-gastrică, se va tracţiona fundusul vezicular în 
afară şi în sus şi se va folosi un telescop de 30º. După ce colecistul este eliberat de aderenţe şi 
mobilizat cranial împreună cu ficatul, se va inspecta cu atenţie suprafaţa sa pentru a vedea dacă 
vezicula este încastrată, dacă are mezocist, se va aprecia forma („bonetă frigiană”) şi, mai ales, se 
va stabili poziţia pungii Hartmann (fig. 11), care va fi identificată şi care, prin tracţiune, ne va 
conduce la o structură tubulară cu care se continuă, reprezentată de canalul cistic. Un infundibul 
vezicular voluminos acoperă, deseori, canalul cistic şi ligamentul hepato-duodenal. Plasarea atentă a 
penselor atraumatice, tracţionarea fundusului şi a infundibulului vor evidenţia pediculul biliar. 
Uneori, sunt dificil de identificat terminarea colului vezicular sau a pungii lui Hartmann şi porţiunea 
iniţială a canalului cistic. Un reper laparoscopic util ar fi modificarea culorii din albăstrui spre 
galben a joncţiunii infundibulo-cistice, nivel la care porţiunea rotunjită a infundibulului se continuă 
cu ţesutul grăsos areolar galben ce acoperă triunghiul Calot [1]. 

Fig. 10: Colecist la stânga ligamentului falciform 
Fig. 11: Pungă Hartmann voluminoasă,  

aderentă la duoden 

Canalul cistic, lung de 3-4 cm, se întinde de la colul vezicular până la canalul hepatic 
comun, joncţiune prin care se formează canalul coledoc. Unghiul tipic ascuţit al joncţiunii cistico-
coledociene, prin care cisticul se deschide pe flancul drept al căii biliare principale, este rar întâlnit 
în practică şi aceasta depinde de lungimea şi traiectul canalului cistic (fig. 12). Canalul cistic se 
poate deschide pe faţa posterioară a coledocului sau chiar pe partea stângă (fig. 13); uneori la 
nivelul convergenţei biliare sau în canalul hepatic drept sau stâng. [1,4] 
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Fig. 13: Variante de vărsare ale canalului cistic [3]Fig. 12: Cistic lung, implantat în CBP în ţeavă de puşcă

 
În chirurgia laparoscopică, majoritatea chirurgilor preferă să aplice clipurile pe porţiunea 

iniţială a canalului cistic, în apropierea infundibulului, pentru a nu angula coledocul prin tracţiune şi 
pentru a nu-l leza. Disecţia joasă a canalului cistic în vecinătatea coledocului poate provoca o 
sângerare din vasele mici coledociene, iar în momentul realizării hemostazei se poate leza 
coledocul. Cele mai periculoase sunt aderenţele veziculei la coledoc (fig. 14) şi sindromul Mirizzi; 
leziunile termice cauzate de hook şi de curentul monopolar, produc devascularizări şi stenoze biliare 
ce survin în evoluţia postoperatorie. 

Pentru a evita aceste accidente, se preferă lăsarea unui bont cistic mai lung decât în chirurgia 
convenţională, care nu trebuie, însă, să conţină calculi. 

Fig. 14 Colecist aderent la calea biliară cu risc 
major de leziune coledociană 

Se impune o precizare: între canalul cistic, canalul hepatic comun şi faţa inferioară a 
ficatului se formează un triunghi bilio-hepatic plasat în plan frontal – triunghiul Budde; artera 
cistică pătrunde profund în acest triunghi de sub canalul hepatic comun, formând cu artera hepatică 
dreaptă în sus, şi canalul cistic în jos, un alt mic triunghi bilio-vascular al lui Calot. Deşi este 
conţinut ca proiecţie în triunghiul Budde, triunghiul Calot se găseşte în plan mai profund şi este 
oblic faţă de primul. Deci triunghiul Budde este mai mult anatomic, iar triunghiul Calot este mai 
mult chirurgical (fig. 15) [5]. 
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Limitele triunghiului lui Calot nu sunt întotdeauna vizibile. Canalul hepatic comun, care 

reprezintă limita medială, este greu de evidenţiat. Tracţiunea în afară a infundibulului cu ajutorul 
unei pense atraumatice şi ridicarea fundusului deschid triunghiul Calot şi fac disecţia mai sigură. 
Tracţiunea inadecvată pe infundibul închide triunghiul Calot, duce infundibulul şi vezicula spre hil 
şi creşte riscul de lezare a coledocului, a hepaticului comun şi a hepaticului drept. 

Fig. 15: Triunghiurile Budde şi Calot [5] 
1. canalul cistic, 2. canalul hepatic comun, 3. punga Hartmann, 4. corpul vezicular, 5. 
fundusul colecistic, 6. ram drept al arterei hepatice proprii, 7. artera cistică, 8. ramuri 
anterioare ale arteri cistice, 9. ramuri posterioare ale arterei cistice, 10. triunghiul 
Budde, 11. triunghiul Calot 

Structurile anatomice din triunghiul Calot se văd mai bine cu ajutorul unui telescop de 30º. 
În cazurile în care anatomia este neclară, este indicat să se retragă laparoscopul pentru a avea o 
imagine panoramică a pediculului hepatic, la nivelul căruia se pot vizualiza pulsaţiile arterei 
hepatice la stânga coledocului şi se poate aprecia anatomia arborelui biliar. 

Colecistul este vascularizat de artera cistică, care îşi are originea, obişnuit, în ramura 
dreaptă a arterei hepatice. Merge iniţial anterior, apoi trece superior de canalul cistic urmărind 
marginea stângă a acestuia până la colul vezicular, unde se împarte într-o ramură anterioară 
destinată feţei peritoneale a veziculei şi alta posterioară, care irigă peretele colecistic din foseta 
veziculei biliare. Artera cistică dă şi un ram descendent pentru canalul cistic. Vezicula mai primeşte 
artere perforante din ficat, care pot fi lezate în cursul colecistectomiei şi pot antrena hemoragii ce 
necesită hemostază atentă. Artera cistică poate avea o origine foarte variabilă, care va determina 
modificări de traiect; poate proveni din artera lobului caudat, din artera hepatică proprie, din ramura 
stângă a acesteia, din artera hepatică comună, din artera gastro-duodenală, dintr-o arteră hepatică 
dreaptă aberantă (fig. 16). În 80% din cazuri, originea arterei cistice este în spatele canalului hepatic 
drept. Artera cistică dublă apare în 10% din cazuri şi are origine din artera hepatică dreaptă sau, 
deseori, un ram are origine normală, iar celălalt origine anormală. Laparoscopic, artera cistică este 
vizibilă sub peritoneu, la nivelul triunghiului Calot, pe peretele vezicular. Artera cistică este, adesea, 
vizibilă sub peritoneu în traiectul său de-a lungul veziculei biliare (fig. 17). 

Uneori, când vasul nu poate fi vizualizat, o bandă de grăsime marchează localizarea acestei 
artere. Acest reper important ajută la confirmarea localizării arterei cistice. Artera cistică ia naştere 
din artera hepatică, în triunghiul hepato-cistic şi trece în sus spre stânga veziculei biliare. Această 
configuraţie este prezentă la circa 80% din indivizi. Dacă se observă această bandă de grăsime pe 
partea dreaptă, putem presupune prezenţa unui ram arterial important. În 18% din cazuri, artera 
cistică se găseşte mai posterior sau inferior, luând naştere din artera mezenterică superioară sau din 
unul din ramurile sale. În 6% din cazuri se identifică două artere cistice, anterioară şi posterioară. 
Artera cistică posterioară se găseşte mai aproape de laparoscop decât canalul cistic, putând fi 
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confundată cu acesta; în general mai mică decât canalul cistic, prezintă pulsaţii vizibile când se 
relaxează tracţiunea şi se termină pe suprafaţa veziculei [1]. 

 
 

Fig. 16: Variante de origine ale arterei cistice [3] 

 

Fig. 17: Vezicula biliară, pediculul cistic şi canalul coledoc 

Pentru a expune terminarea infundibulului în canalul cistic, se va deschide peritoneul la 
nivelul pungii Hartmann şi se va diseca regiunea posterioară a veziculei biliare. O incizie largă în 
formă de V, realizată cranial de reflecţia peritoneală a veziculei, pe ambele laturi, va permite 
chirurgului să disece în spatele veziculei pentru a realiza o excelentă expunere a originii canalului 
cistic şi a arterei cistice. În mod normal, artera cistică este vizualizată pe partea stângă. Anterior de 
artera cistică, se găseşte un nodul limfatic situat în triunghiul Calot, ce constituie un reper important 
pentru identificarea arterei. Uneori, este necesar să se disece acest limfonodul pentru a avea un 
acces mai bun asupra structurilor din triunghiul Calot. 

Artera cistică se împarte, în general, în ramurile superficială şi profundă şi dă naştere la un 
număr variabil de ramuri fine care irigă canalul cistic, care pot fi smulse şi vor sângera în cursul 
disecţiei planului dintre canalul cistic şi artera cistică. Sângerarea se va opri după cliparea canalului 
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cistic. Frecvent, laparoscopistul clipează şi secţioneaza artera cistică înaintea bifurcării şi înaintea 
originii ramurilor ce irigă canalul cistic. Artera cistică şi canalul cistic sunt singurele structuri din 
această regiune ce trebuie clipate sau ligaturate înaintea secţionării. 

Artera cistică are numeroase variante: de origine (din artera hepatică stângă – 5%, din 
gastroduodenală – 4%, din artera hepatică dreaptă ram al mezentericei superioare – 11% etc.), 
variante de număr (artere cistice supranumerare) şi, mai ales, variante de poziţie ce creează 
conflicte anatomice cu ductele biliare generând dificultăţi de evacuare a colecistului (fig. 18) [5]. 

Fig. 18: Arteră cistică încrucişând anterior coledocul 

Disecţia veziculei biliare din patul vezicular se realizează, de obicei, cu electrocauterul. 
Vase mici sunt vizibile, în general, numai la nivelul reflecţiei peritoneale (lateral). Uneori, se poate 
întâlni un canal biliar accesor într-un spectru larg de anomalii. Orice structură tubulară care se 
identifică în patul vezicular trebuie prezervată, dacă este posibil. Aceste canale segmentale mici, 
denumite canalele lui Luschka sau canalele subvezicale, drenează regiuni subsegmentale ale 
ficatului în sistemul canalar hepatic drept intraparenchimatos. Aceste canale din patul vezicular pot 
fi lezate dacă planul de disecţie se face prea profund. Canalele cisto-veziculo-hepatice drenează 
cantităţi variabile de parenchim hepatic, vărsându-se în canalul cistic sau canalul hepatic drept. 
Acestea trebuie prezervate, dacă este posibil. Structurile tubulare mici care se găsesc între ficat şi 
vezicula biliară trebuie clipate şi secţionate şi nu cauterizate pentru a evita biliragiile postoperatorii. 
Toate aceste structuri tubulare au dimensiuni mici. Dacă laparoscopistul întâlneşte structuri tubulare 
de dimensiuni comparative cu artera cistică sau canalul cistic, care au fost deja clipate şi secţionate, 
înseamnă că ne aflăm în faţa unor anomalii anatomice sau că s-au identificat greşit structurile vitale 
(canalul coledoc, canalul hepatic drept), ce au fost luate drept canal sau arteră (fig.19). 
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În acest caz, laparoscopistul trebuie să regândească anatomia regiunii. Colangiografia este 

singura modalitate de a stabili anatomia biliară exactă [6]. Dacă anatomia este neclară, chirurgul 
trebuie să apeleze la conversia la tehnica clasică, prevenind leziunile biliare uneori foarte grave, 
care pot compromite avantajele laparoscopiei. 

Embriogeneza „frământată” a ficatului şi a căilor biliare explică aceste numeroase variante 
anatomice atât ale arborelui biliar, cât şi ale vaselor trunchiului celiac şi mezenteric superior cu 
repercusiuni chirurgicale directe. Aceste variante descrise pe larg în anatomia clasică revin în 
actualitate odată cu dezvoltarea chirugiei laparoscopice. Astfel, variantele veziculei biliare şi ale 
canalului cistic se împart în: variante numerice (veziculă absentă, veziculă dublă sau triplă, canal 
cistic dublu), variante de poziţie (veziculă intrahepatică, veziculă mobilă cu mezocist, veziculă 
plasată la stânga ligamentului falciform sau în ligamentul falciform, veziculă plasată transversal în 
faţa hilului hepatic, veziculă para-cavă, suprahepatică, cudată) şi variante de formă (veziculă 
septată, biloculată, veziculă având canalicule Lushcka, în „bonetă frigiană”) [5,7-9]. 

În 1% din cazuri, artera hepatică dreaptă trece foarte aproape de canalul cistic, iar în alte 
10% din cazuri formează o buclă, aflată în vecinătatea canalului. Acest model se întâlneşte, în 
general, în asociere cu prezenţa unor ramuri arteriale mici în locul existenţei unei artere cistice 
unice bine formate. Este necesară disecţia independentă a ramurilor mici şi ligatura individuală, cu 
prezervarea arterei hepatice drepte [1]. 

Structura ligamentului hepato-duodenal 
Implantarea cisticului în coledoc are o mare variabilitate. În general, lungimea cisticului 

variază între 1 şi 3,5 cm. La 10% din cazuri, canalul cistic este mai scurt, în jur de 1 cm sau chiar 
mai puţin, fapt ce creşte riscul leziunilor biliare în cursul colecistectomiei laparoscopice [1]. 

Sunt două modalităţi de a identifica laparoscopic coledocul: urmărind cisticul spre porţiunea 
distală, unde se anastomozează cu coledocul sau prin vizualizarea directă a coledocului în 
ligamentul hepato-duodenal. Deoarece, în general, coledocotomia laparoscopică se efectuează 
împreună cu colecistectomia, evidenţierea coledocului se face urmând cisticul spre regiunea sa 
distală. Această metodă este cea mai potrivită în identificarea coledocului atunci când acesta este 
înconjurat de ţesut dens şi inflamat. Colangiografia creşte foarte mult siguranţa disecţiei permiţând 
realizarea unei hărţi a căilor biliare, pe care trebuie să o cunoaştem înaintea efectuării disecţiei. 
Aproximativ 75% din indivizi au un cistic relativ lung, care se termină în unghi ascuţit în calea 
biliară principală. În 15-17% din cazuri, cisticul urmează un traiect paralel coledocului, în porţiunea 
sa terminală putând avea chiar un perete comun cu acesta. În alte 8% cazuri, cisticul înconjoară în 
spirală CBP, pentru a se vărsa în acesta pe marginea stângă. Chirurgul trebuie să fie preocupat, în 
special, de disecţia suprafeţei anterioare şi nu de pătrunderea în planul din spatele CBP. O 
alternativă este evidenţierea coledocului direct în ligamentul hepato-duodenal. Vizualizarea 
coledocului este facilitată de folosirea unui laparoscop cu vedere laterală (30º). Ecografia 
laparoscopică foloseşte, de asemenea, la definirea structurilor ascunse subperitoneal. Structurile 
ligamentului hepato-duodenal sunt acoperite de o lamă fină de peritoneu, care trebuie deschisă 
pentru a creşte expunerea. Artera hepatică poate fi identificată prin pulsaţiile sale evidente. Ea se 
găseşte, tipic, la stânga coledocului, care se evidenţiază ca o structură albăstruie. Vena portă se 
găseşte posterior şi, în general, nu poate fi evidenţiată. 

Canalele hepatice drept şi stâng se unesc la nivelul hilului ficatului, în proporţie de 57 – 
72% din cazuri, pentru a forma calea biliară principală. Clasic, canalul hepatic drept are un traiect 
extrahepatic mai lung decât cel stâng. Există, însă, mai multe variante, printre care şi vărsarea în 
cistic a unui canal hepatic drept anormal sau o convergenţă a canalelor hepatice stâng şi drept 
dedesubtul vărsării cisticului în canalul hepatic drept. Aceste anomalii sunt cel mai bine identificate 
prin colangiografie sau sunt intuite intraoperator ori de câte ori sunt vizibile mai multe structuri 
tubulare (una găsindu-se pe suprafaţa veziculei şi altele terminându-se în punga Hartmann) la 
nivelul triunghiului Calot [1]. 

Coledocul se găseşte supraduodenal, la nivelul jumătăţii inferioare a marginii libere drepte a 
ligamentului hepato-duodenal. Irigaţia sanguină este axială, din ramurile arterelor regionale - 
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retroduodenală, dreaptă hepatică, cistică sau retroportală. Sunt evidenţiate, în mod caracteristic, 
vase fine, cu un curs paralel cu calea principală la nivelul orei 3 şi orei 9, din care 60% au origine 
inferioară, iar 40% origine superioară. Prezenţa acestor vase este atât de caracteristică, încât ori de 
câte ori se evidenţiază o structură tubulară însoţită de două vase paralele, laparoscopistul trebuie să 
se gândească imediat la calea biliară principală [10]. Venele mici tributare formează un plex la 
nivelul suprafeţei adventiciale a coledocului şi pot cauza sângerări supărătoare. 

În circa 85% din cazuri, artera hepatică dreaptă trece în spatele coledocului. În celelalte 
cazuri, se evidenţiază un curs anterior, de obicei cranial faţă de joncţiunea cistico-coledociană. 
Uneori, artera hepatică dreaptă se împarte într-un ram anterior şi un ram posterior coledocului. 
Această variantă a arterei hepatice o expune la leziuni în timpul coledocotomiei laparoscopice. Sub 
câmpul vizual mărit al laparoscopului, operatorul trebuie să evite lezarea acestui vas deoarece poate 
să identifice uşor pulsaţiile evidente sau îngroşarea ţesutului pe peretele anterior al căii biliare 
principale. 

 
CONCLUZII 
Deşi aparent mai dificil de interpretat, anatomia laparoscopică a ficatului şi căilor biliare 

beneficiază de explorarea laparoscopică şi magnificarea câmpului operator permisă de 
videolaparoscop. 

Anatomia căilor biliare este dominată de prezenţa multiplelor variante bilio-vasculare care, 
necunoscute şi neidentificate, pot conduce la leziuni biliare grave în cursul colecistectomiei 
laparoscopice. Pentru a clarifica harta anatomo-chirurgicală a acestei regiuni sunt necesare disecţia 
atentă, folosirea colangiografiei şi ecografiei perlaparoscopice şi, la nevoie, conversia la chirurgia 
deschisă. 

Cunoaşterea anatomiei normale, a variantelor şi, mai ales, a modificărilor patologice din 
cursul evoluţiei litiazei biliare, constituie primul pas înainte de a începe intervenţiile laparoscopice 
în acest teritoriu. 
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